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Bakgrunn

Når mesteparten av det vi skal bygge framover, skal skje i allerede 

bebygde områder, blir «stedet» ekstra viktig. Stedsanalysen er et 

verktøy for å finne fram til kvaliteter og viktige hensyn som finnes i 

områder der noe nytt skal skje. Hovedvekten i analysemetoden 

gjelder konkrete fysiske forhold. Anbefalingene som stedsanalysen 

munner ut i, vil gi grunnlag for å kunne diskutere de valg som blir tatt i 

planen/prosjektet.

Stavanger kommune som planmyndighet har stilt krav om at det til 

planarbeidet for Plan 2778 Mosvangen dagsenter og barnehage, skal 

utarbeides en innledende stedsanalyse. Arbeidet med stedsanalysen 

ble startet opp med utgangspunkt i krav i regionalplanens retningslinjer 

om innledende stedsanalyse ved oppstart av planarbeid, og tilhørende 

veileder «Bymessig fortetting på jærsk» - Veileder til regionalplanens 

retningslinjer om stedsforming, bokvalitet og uteområder. 

Analysen er senere tilpasset Stavanger kommunes veileder til 

stedsanalyse datert 04.03.2022. Det er gjort enkelte tilpasninger 

i analysens struktur basert på hvilke tema som anses å være meste 

relevante for analyseområdet. 

INNLEDNING
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1.0 Planområdet

Tomten inngår som en del av Mosvannsparken. Forslag til 

planområde er på ca 12,7 daa, og avgrenses av Mosvatnet 

med tilhørende park i nord, Mosvangen camping i øst, Henrik 

Ibsens gate i sør og parkeringsareal for Tjensvoll gravlund i vest. 

Planområdet omfatter noe areal utover selve byggeområdene felt 

BT1 og BT2.  Dette for å kunne se et større område i sammenheng. 

Det vurderes aktuelt å se på adkomst- og parkeringssituasjonen 

samlet, selv om det vurderes sannsynlig at kjøreadkomst som 

vist i gjeldende områderegulering, videføres i hovedsak. 

Det er også tatt med noe areal i tilgrensende naturområde for 

å sikre hensynet til eksisterende vegetasjon med rotsoner og 

vurdere mulighet for ny tursti. Det er også tatt med noe areal i 

tilgrensende park/camping med sikte på å finne egnet plassering 

av ny trafo og vurderer eventuelt eksternt uteoppholdsareal for 

ny barnehage

1.1 Analyseområdet

Avgrensningen av analyseområdet baserer seg på nærliggende 

funksjoner og infrastruktur som vurderes å ha betydning for 

planområdet. 

Madlaveien

Yt
re

R
in

gv
ei

Ve
st

Ytre Eiganesveien

Tellusveien

Tennisveien

Astraveien

svoll

Expo

Tjensvoll kirke

S O L B O R G

eien

Professor Hansteens gate
Øvre Tjensvoll

Madlaveien

Madlaveien
Gamle Madlaveien

Dr. Ey

37

Mosvatnet

Henrik Ibsens gate

Henrik Ibsens gate

Tjen svollveien

Tjensvollveien

Olav Duuns gate

Jonas Lies gate

Solborgveien

Mosv
an

ge
n

Tjensvoll skole
T J E N S V O L L

Ulla
ndh

augveien

n

Magnus Karlsons gate

Tjensvollveien

M
ot

or
ve

ie
n

M
ot

or
ve

ie
n

n
Ivs

gate

Ivar A

Per Sivles vei

Tj
od

ol
vs

ga
te

fæ
us' gate

olds
gate

gate

M
ot

or
ve

ie
n

M
ot

or
ve

ie
n

Ullandhaugveien

Ullandhaugveien

Ullandhaugveien

Schancheholsveien

Våland kolonihager

Schancheholen

Mosvangen
campingplass

S C H A N C H E H O L E N

Solveig
Ber gsliensgate

Vålandsveien

Dr
.G

ræ
sl

is
ve

i

V

Ullandha

Wistings

Bekk

Madlaveien

Eiganesve

Tellusveien

veien

raveien
Tjensvoll kirke

S O L B O R G

sor Hansteens gate
Øvre Tjensvoll

Madlave

37

Mosvatnet

Henrik Ibsens gate

Henrik Ibsens gate

Tjen svollveien

Tjensvollveien

Olav Duuns gate

Jonas Lies gate

Solborgveien

Mosv
an

ge
n

Tjensvoll skole
T J E N S V O L L

Ulla
ndh

augveien
Magnus Karlsons gate

Tjensvollveien

M
ot

or
ve

ie
n

Ullandhaugveien

Ullandhaugveien

Ullandhaugveien

Schancheholsveien

Schancheholen

Mosvangen
campingplass

S C H A N C H E H O L E N

Solveig
Ber gsliensga

Planområdet

Tegnforklaring

Analyseområdet

Analyseområdet landskap

Planer under behandling

1 oversikt og planstatus



5

1 oversikt og planstatus

1937

1973

1960

1999

1968

2017
Mosvangen vandrerhjem er bygget. Vegsystemet langs Henrik Ibsens gate er betydelig 

oppgradert, inkl.  rundkjøring mot Ullandhaugveien. 
Mosvangen studenthjem er utvidet. 

«Nye» Gamlingen badeanlegg er etablert på del av 
Mosvangen campingplass. 

Landbruksbebyggelse. Innslag av noen få bolighus. Det er etablert boligområde sør for Henrik Ibsens gate. 
Mosvangen studenthjem og Mosvangen sykehjem er 
nå bygget, samt et par mindre hus i samme område.

Tjensvoll gravlund og Mosvangen campingplass er 
etablert.

2 historisk utvikling
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https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=C6E5E

2.1 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor 

området. I miljosttatus.no er det to SEFRAK- registreringer 

innenfor området, men de aktuelle byggene (nr. 1 bolighus sør 

for Mosvangen sykehjem og nr.2 våningshus Skankegården og) 

er fjernet. 

Det meste av sonen mellom Henrik Ibsens gate og Mosvatnet 

er del av avgrensningsområde/hensynssone for trehusbyen 

Stavanger. Det ligger i dag ikke enkeltbygg eller bygningsmiljø 

innenfor området som oppfattes å ha særlig verdi i forhold til 

dette hensynet.   
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3 landskap

3.0 Topografi og viktige 
landskapstrekk 

Landskapet rundt Mosvannet, som i Stavangerregionen, er i 

hovedsak dannet av virksomheten til isbreer og rennende vann. 

(Stavanger topografi, geologi og hauger, Stavangeren nr 3 2016).

Mosvannet ligger i et nedsenket rundt formet landskapsrom  

som et relativt stort ånet vannspeil omringet av slake vegger/

skråninger med mer eller mindre markante terrenghøyder; 

Vålandshaugen med utsiktstårn i øst, Tjensvoll i sørvest og i 

nord utpeker Klovsteinen seg som et høydepunkt (brun/hvit 

farge). 

Nyere tids infrastruktur preger landskapet. E39 skjærer seg 

ned i fjellgrunnen og tangerer Mosvannets østre del der veien 

danner et lavbrekk mellom høydene i nord-sør retning. Den 

er  en viktig transportåre, men samtidig en barriære både for 

vegetasjon, dyr og gående. I sør avgrenses analyseområdet (rød 

stiplet linje) markant av Fylkesvei 440 som skiller naturområdet 

og grøntstrukturen fra Tjensvoll. Analyseområdets 

funksjoner (Stavanger kunstmuseum, Tjensvoll gravlund, 

Mosvangen camping, Gamlingen, tiltaksområdet, mm) 

ligger i et langsgåpende belte i øst-vest retning, omfavnet av 

grøntstrukturen som ligger rundt Mosvannet. 

Ved tiltaksområdet går terrenget forholdsvis bratt ned mot 

øst gjennom vernet parkskog til campingen som ligger på 

et lavereliggende område der parkeringsarealer og åpne 

gressarealer preger arealbruken. Terrenget ned mot Mosvannet  

er her formet som et lavbrekk og fungerer som et viktig utløp for 

overvann (se flomkart).

VålandshaugenE39

Mosvannet

FV440

Klovsteinen

Tjensvoll
Camping

Tiltaksområde
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3.1 Grøntstruktur

I Disposisjonsplan Mosvannsparken – vern og rekreasjon – 

Stavanger kommune 2012 er grøntstrukturen i parkområdet 

grovt definert.  Den skiller mellom to hovedtyper; kultiverte 

parkarealer og naturlike parkarealer. Innenfor grønstrukturene 

differensierer Rapport Biologisk mangfold i Mosvatnet, 

Mosvannsparken og Vålandsskogen, 2005, AMBIO mellom ulike 

naturtyper som er viktige å merke seg. Analayseområdet består 

av ulike naturtyper innunder parkbegrepene. Her finner vi rik 

edelløvskog, rik sumpskog, parklandskap og rikt kulturlandskap 

som mer eller mindre danner en sammenhengende bord rundt 

Mosvannet og den artsrike vannkanten. 

Disse ulike naturtypene innehar ulike komplekse artssamfunn 

som samtidig er overlappende og der overgangene mellom 

naturtyper og artssamfunn er flytende. 

De overlappende strukturene av levende liv utgjør en sårbarhet 

med tanke på skjøtsel, bruk og nye tiltak i området, samtidig 

som Rapport Biologisk mangfold også peker på rødlistearter 

i området. Ny rødliste er utkommet i senere tid (2021) som 

generelt varsler at antall truede arter er kritisk økende.
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dg

Utløp Mosvatnet

dybdemålinger

tiltak i vassdrag

3.2 Mosvatnet 

Mosvatnet er definert som rik kulturlandskapssjø. Den er 

destinasjon for et stort utslagsfelt og får vanntilførsel fra 

omkringliggende landskap som er  tettbebygd.  

Dybdemålinger viser variasjon i dybde, men Mosvatnet er 

stortsett relativt grunn. Den økologiske tilstanden er moderat. 

(Vann i Stavanger 2019- 2029 rapport).

Vanntypen er moderat kalkrik og næringsrikt. 

Fosforkonsentrasjonen i Mosvatnet varierer og det er antatt at 

det skyldes lekking av fosfor fra sedimentene. 

Høy mengde næringsstoff i bunnsedimentene kombinert med 

tilførsel av fosfor og nitrogen i omgivelsene fører til oksygensvikt 

og endrer vannkvaliteten. 

For å motvirke dette og gjenopprette balansen, har kommunen 

forsøkt å øke mengder dyreplankton og redusere mengder med 

planteplankton gjennom utfisking.

Det er gjort tiltak i vassdrag i nordvest for sedimentering og 

rensing av overvann fra Eiganes i åpent bekkeløp. Det er også 

lang oppholdstid i vann, og overføring av mer rent overvann  fra 

Tjensvoll vurderes.
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3.3 Flomveier og nedslagsfelt

I analyseområdet ser vi at overvannet og flomvei går i lavbrekk 

på begge sider av tiltaksområdet. Ett av de går direkte ut fra 

tiltaksområdet og videre ned gjennom den vernede bøkeskogen. 

Overvann fører med seg partikler til Mosvannet og bevisstgjøring 

rundt hva det betyr for tiltaket i et bærekraftsperspektiv er viktig 

. 
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Analyseområdet inkluderer disse sammensatte 
grøntstrukturene, der edelløvskog og sumpskog ligger 
som en mer eller mindre sammenhengende bord rundt 
Mosvannet og den artsrike vannkanten. 
I tilgrensende skog rundt tiltaksområdet finnes store 
parktrær av bøk som er opptil 100 år gamle. Øst for den 
nye barnehagen har den tilpantede bøkeskogen vokst 
seg voluminøs. Den rammer inn og lager et transparent 
grønt skille mellom camping og framtidig barnehage. 
Områdene øst og nord for det nye dagaktivitetssenteret 
og dagens studentboliger defineres som naturlik 
parkskog og er sammensatt med tanke på 
artsmangfold. 

3.4 Analyseområdet 

Analyseområdet inkluderer disse sammensatte 

grøntstrukturene. Overgangen mellom rik edelløskog og 

sumpskog langs Mosvannet er tildels avgrenset av turvei (hvit 

linje), men overgangene er som tidligere nevnt flytende.

Tiltaksområdet er omringet av parklandskap og edelløvskog. 

I den tilgrensende skogen rundt tiltaksområdet finnes store 

parktrær av bøk som er opptil 100 år gamle. Her ligger en 

homogen tydelig avgrenset bøkeskog som rammer inn og lager 

et transparent grønt skille mellom camping og tiltaksområdet. 

Motsatt finner vi en mer uryddig og villere parkskog  med rik 

undervegetasjon i et grensesjikt, nord, nordøst av tiltaksområdet 

som både inngår som del av rik edelløvskogbeltet langs 

Mosvannet og som del av parklandskapet (stiplet grønn linje).  

Tiltaksområde
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Rik sumpskog
Sumpskogområdet inkluderer kantskogen som grenser 

mot Mosvatnet. Dominerende arter er svartoer og skjørpil 

og felsjiktet består av arter som mjødurt, skogskarse, 

kratthumbleblom, bekkeblom, engsnelle osv. Bunnsjiktet er 

ikke like utviklet. 

Rik Edelløvskog
Edelløvskog dekker store arealer av området rundt 

mosvatnet og består av flere arter. Plantet bøkeskog er 

dominerende men det er også innslag av ask, plantanlønn, 

svartor, og storvokste almer. Edelløvskogen har smidige 

overganger til andre naturtyper som sumpskogen. Til våren, 

blomstrer det med vårkål og hvitveis

Parklandskap
Parklandskapet er mer kultiverte områder som består av 

store plenområder, omringet av skog og kantvegetasjon. 

Det er vedlikeholdt til en høyere grad og mindre villt. 

Parklandskapet har også trekk som ligner edelløvskogen.
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3.5 Biologisk mangfold 

Mosvatnet har soner som fungerer som viktige habitatsområder 

for flere arter. Vannet og landskapstypene danner steder 

med næring og reirområder for flere fuglearter. Mengde av 

planteplankton i vannet er også noe som er viktig i næringskjeden 

til fuglene og alle inngrep påvirker balansen til en viss grad. 

Fuglene forekommer i forskjellige sesonger. Mange kommer 

i høsttrekket mens andre er på besøk i sommerhalvåret. 

Andebestanden er størst i vinterhalvåret og Mosvatnet er et 

viktig beiteområde for endene .
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Vannfugl: Spesielle soner med registrerte vannfugle arter

Terrestrisk fugl: Viktige områder for spurvefuglen og kråkefugler

Generelt i analyseområdet finner vi blant annet viktige funksjoner 

for vannfugl og spurvefugler. Her holder for eksempel kattugle og 

trekryper til, og det er til dels høy tetthet av fugler i parkområdet 

som også har betydning som hekkeområde. 

Innenfor Mosvatnet og dets parkområder finnes det flere plantearter 

som er sjeldne i kommunen eller i en større sammenheng.

I analyseområdet er det spesielt sumpområdet og edelløveskogen 

i sør som har viktige økologiske funksjoner. Det fungerer som en 

hekkeplass for spurvefuglen. Det er også et habitat for vannfugler 
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4 bebyggelse

Henrik Ibsens gate

Ulla
ndhaugveien

Tjensvolskrysset
4.0 Fotavtrykk

Analyseområdet er relativt tettbygd, men bebyggelsen er 

trukket noe unna grønstrukturene rundt Mosvatnet og området 

rundt SIf-banen i sør-øst (Ullandhaug/ Auglend).

De litt større byggene i planområdet danner et avgrenset tun 

(bilde 1).  Med unntak av byggene nord for Henrik Ibsens gate, 

er den østlige delen i hovedsak preget av området mindre 

bebyggelse, mens den vestlige delen nær Tjensvoll-krysset 

preges av større bygg. 

  

Et fortettingsprosjekt under oppføring, like på sørsiden av 

Henrik Ibsens gate, medfører innslag av større bygg sentralt i 

analyseområdet (bilde 2- svart sirkel). 

1 2
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Studentboliger

Barnehage Vandrehjem

Sykehjem Bolig

Tegnforklaring

Svømmehall

Butikk/forretningsbygnig/
bolig kombinert

Kirke

Museum kunstgalleri

Parkeringshus

Idrettshall/idrettsanlegg

Hotell og IMI-kirken

Mosvangen camping

Undervisning

Bo- og servicesenter

Lager

Kontorbygning

4.1 Funksjoner

Mosvangen, inkludert planområdet, inneholder offentlige/

private tjenestetilbud som sykehjem, studentboliger, barnehage, 

vandrerhjem, camping, Mosvangen speiderhus og «nye» 

Gamlingen badeanlegg. Lenger vest ligger Tjensvoll gravkapell, 

Stavanger kunstmuseum og Mostun natursenter (Norges 

naturvernforbund).

Området sør for Henrik Ibsens gate domineres av boliger, med 

innslag av offentlige funksjoner som skoler, barnehager og bo-og 

servicesenter i søndre delen. Det er lokalisert idrettstilbud både 

i østre og vestre del. Større bygg med hotell og annen næring er 

i lokalisert i vestre del. 

Nytt fortettingsprosjekt sentralt i området, og på sørisden av 

Henrik Ibsens gate, vil inneholde boliger og forretning

5 mobilitet



17
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5.0 Gange, sykkel og kollektiv

Det ligger en busslomme på nordsiden av Henrik Ibsens gate, 

like ved Mosheim sykehjem.  Denne trafikeres ikke av rutegående 

busser.  

Det går busser med høy rutefrekvens langs Madlaveien 

på vestsiden av Mosvatnet, og relativt høy frekvens langs 

Ullandhaugveien 

Mest aktuelle holdeplasser for målpunkt i planområdet er 

Ullandhaugveien , og Mosvangen camping ca 300-400 meter 

unna. 

Underganger: To underganger under Henrik Ibsens gate, 

henholdvis like øst og vest for badeanlegget «Nye Gamlingen» gir 

viktige forbindelser for myke trafikanter mellom Mosvannsparken 

og områdene sør for Henrik Ibsens gate. 

Bilde 1: Henrik Ibsens gate, like ved Tjensvoll gravlund, bildet 

sett mot vest.  Innslaget av trær langs gravlunden på høyre 

side skaper innbyr noe mer til gange enn partiene med tosidig 

støyskjerm, men trerekkens lengde skaper samtidig en monotoni 

som kan prege strekningens attraktivitet, særlig for gående.

Bilde 2: Henrik Ibsens gate like ved Mosheim sykehjem, bildet 

sett mot vest. Gaten har fortau og sykkelfelt, men fremstår som 

en transportkorridor mellom murer og støyskjermer. Gaten 

antas å fungere godt for transportsyklister, men det antas at 

gående og syklister som søker opplevelse, i større grad vil søke 

mot turstien langs Mosvatnet.

Bilde 3: Avslutning av østgående sykkelfelt, like ved Mosheim 

sykehjem, bildet sett mot øst. Sykkelforbindelsen fortsetter 

videre over kantstein og inn på fortauet, og senere ned mot 

undergang under Henrik Ibsens gate og mot Mosvannsparken.  

Overgangen fremstår som et konfliktpunkt mellom gående og 

syklende.

1 2 3
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5.1 Biltrafikk, biladkomst og 
parkering

Planområdet har felles adkomst med parkeringsplass for 

Tjensvoll gravlund og Mosvangen camping. Kjøretrafikk  

til Mosvangen Camping, må passere gjennom «tunet» i 

planområdet. 

En utfordring i området er at besøkende til Mosvannsparkern 

og badeanlegget «nye» Gamlingen benytter parkeringsplasser i 

området. 

Parkeringsplassen ved Tjensvoll gravlund benyttes både av 

besøkende til Gravlunden og Mosvannsparken. Kapasiteten kan 

være fullt utnyttet. 

Parkeringsplasser ved SIF-banen blir benyttet både av 

besøkende til Mosvannsparken,  og idrettsanleggene inklusive 

«nye Gamlingen», noe som kan medføre at kapasiteten er sprengt 

på ettermiddag og kveldstid. 

Parkeringsanlegg vest i området, ved Tjensvollkrysset, har god 

kapasitet, men antas å være mindre benyttet da det her er betalt 

parkering.  
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5.2 Trafikkmengde og 
trafikkulykker

Trafikktall fra 2021 viser trafikkmengde ca. 14.000 ÅDT langs 

Fv 440 Henrik Ibsensgate, sør for planområdet. Fv 440 

Ullandhaugveien vest for rundkjøring ved Mosvangen Camping 

har litt høyere trafikk med ca. 16.000 ÅDT. Ullandhaugveien sør 

for rundkjøringen har litt lavere trafikk, med ca. 11.000 ÅDT.

Det er registrert trafikkulykker langs hele vegsystemet i 

analyseområdet, med en viss opphopning i kryssområdene. 

Det er ikke registrert ulykker med høy alvorlighetsgrad. 
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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Planområdet

Tegnforklaring

Analyseområdet

5.3 Støy

Relativt høy trafikk langs Fv. 440 Ullandhaugveien og Henrik 

Ibsens gate,  medfører støy langs vegene. Kartet viser at 

trafikkstøy er en utfordring for områdene som ligger langs 

trafikkårene. 

Rød støysone er i hovedsak avgrenset til trafikkområdet. Der 

det er eksisterende støyskjermer, synes rød støysone i stor grad 

å være avgrenset til arealet mellom disse mens gule støysone 

strekker seg noe lenger inn over tilgrensende arealer. 

Store deler av planområdet ligger i gul støysone.  
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6.0 Anbefalinger

Stedsanalysen viser at det er viktige landskaps- og økologiske 

kvaliteter knyttet til området. Det er derfor naturlig at disse tema 

også dominerer anbefalingene. 

Den økologiske korridoren må ivaretas og man bør introdusere 

minst mulige inngrep. Det anbefales å holde unna skjøtsel og 

siktlinjer som fragmenterer og reduserer grønnstrukturens 

kvaliteter. Landskapet i forskjellige sjikt med alt fra bunnskog til 

hekker og gamle trær er viktige for naturmangfoldet. 

Aktivitetssonene har flere gode kvaliteter, og forbindelser kan 

introduseres med varsomhet for å øke fremkommelighet. De 

overlappende strukturene av levende liv utgjør en sårbarhet med 

tanke på skjøtsel, bruk og nye tiltak i området Tilgjengelighet 

feks i form av tursti må håndteres med varsomhet uten 

terrengarrondering, men tilpasses og underordnes vegetasjonen 

og trærnes røtter.

 

Ved introdusering av Dagaktivitetessenter og Barnehage, 

anbefales det å skape grønne og robuste uterom med økologi 

og naturkvaliteter i fokus. Skarpe overgangssoner skal unngås 

og naturlige materialer skal benyttes for å skape gode kantsoner 

og overganger til parkskogen.  

I tillegg gir støyforholdene langs Henrik Ibsens gate føringer 

på planområdet. Det er særlig viktig at disse hensyntas med 

sikte på å oppnå gode kvaliteter for uteoppholdsarealer for ny 

barnehage. 

Det vil også være viktig å skape gode forbindelser mot 

omliggende gang- og sykkelforbindelser, og minimere 

gangsavstand til holdeplasser for kollektivtransport.    
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